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Ciklodextrinek (CD)

• glükóz alegységekből felépülő oligomerek
• hidrofil külső felület + lipofil belső üreg 

→ gazda-vendég kölcsönhatások (zárványkomplexek)



Ciklodextrinek (CD) - Felhasználás

• Apoláris vegyületek mikrokapszulázása, szolubilizálása
• Fizikokémiai stabilitás javítása
• Kellemetlen ízek/illatok elfedése
• Enantioszelektív analitikai szeparáció
• Érzékenyebb vagy alacsonyabb szerves oldószer igényű 

analitikai módszerek fejlesztése
• Analitikai extrakció és mintadúsítás
• Szennyvíztisztítás
• Italok toxintartalmának csökkentése
• Abszorpció és/vagy szöveti penetráció elősegítése
• Detoxikáció, antidótumok fejlesztése



Rocuronium + Sugammadex
(vázizomrelaxáció felfüggesztése)

K ≈ 107 L/mol

K ≈ 104 L/mol

Koleszterin + HPBCD
(Niemann-Pick C betegség kezelése)



Célkitűzések

Vizsgálatainkban a következő kérdésekre 
keressük a választ: 

• Megjósolható a kialakuló hatás a ligandum-
ciklodextrin komplexek stabilitásának 
ismeretében? 

• Mennyire alkalmasak az in vitro modellek által 
szolgáltatott eredmények a ciklodextrinek in 
vivo hatásainak predikciójára?



Verapamil

• A SBECD (2,25 g/kg) súlyosbította a verapamil-indukált
(32 mg/kg/h) toxicitást patkányokban [Mottram et al., Am. J. 
Ther. 18 (2011) 371–374.].

• A SBECD négyszeres moláris koncentrációban adva
enyhén csökkentette a verapamil (32 mg/kg/h) 
kardiotoxikus hatását patkányokban. De a SBECD
alacsonyabb vagy magasabb dózisai nem okoztak szinte 
semmilyen eltérést [Mottram et al., West. J. Emerg. Med. 13
(2012) 63–67.].

• 16 mg/kg Sugammadex késleltette a verapamil (37,5 
mg/kg/h) kardiotoxicitását patkányokban, míg 1000 mg/kg
Sugammadex felerősítette azt [Ozbilgin et al., Basic Clin. 
Pharmacol. Toxicol. 113 (2013) 280–285.].



Zearalenon

Faisal et al., Chemosphere 240 (2020) 124948.

BCD
6,5 × 103

L/mol

SuRAMEB
4,7 × 104

L/mol
SBECD
1,4 × 104

L/mol

RAMEB
2,0 × 104

L/mol

HeLa sejtek



Alternariol

Fliszár-Nyúl et al., Environ. Toxicol. Pharmacol. 95 (2022) 103965.
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Chlorpromazin

Fliszár-Nyúl et al., Pharmaceutics 14 (2022) 1888.

SH-SY5Y sejtek



Összefoglalás

• Jellemzően 104 L/mol vagy magasabb kötési állandó 
szükséges a protektív hatások eléréséhez.

• A kötési állandó jól előre jelzi a sejtkísérletekben 
megfigyelhető protektív hatás mértékét.

• Az in vitro sejtkísérletek alapján olykor jól becsülhető 
az in vivo protektív hatás, azonban egyes esetekben 
jelenleg ismeretlen faktorok ezt felülírhatják.

• További széleskörű vizsgálatok szükségesek ahhoz, 
hogy mélyebb szinten megérthessük a ciklodextrinek 
detoxikációs célú vagy antidótumként történő in vivo
felhasználási lehetőségeit.
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